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4.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 584/2005 — AP. — A Dr.ª Ana Paula
Figueiredo, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo comum
(tribunal singular), n.º 1653/03.3PAVNG, pendente neste Tribunal
contra a arguida Bartelónia Lopes Sá, filha de Quinta Lopes Sá e de
Cristiano João Almeida, de nacionalidade guineense, nascida a 31 de
Janeiro de 1984, solteira, com domicílio na Urbanização de Vila
d’Este, lote 104, 6.º, direito, Vilar de Andorinho, 4405-000 Canelas, por se encontrar acusada da prática de um crime de furto simples, previsto e punido pelo artigo 203.º do Código Penal, praticado
em 25 de Agosto de 2003, foi a mesma declarada contumaz, em 29
de Outubro de 2004, nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação da arguida em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até à sua
apresentação ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal; a
anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pela arguida após esta declaração; a proibição de obter quaisquer
documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas, e,
ainda, o arresto da totalidade ou em parte dos seus bens, nos termos
do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
29 de Outubro de 2004. — A Juíza de Direito, Ana Paula
Figueiredo. — A Oficial de Justiça, Maria das Dores C. G. Araújo.
Aviso de contumácia n.º 585/2005 — AP. — A Dr.ª Ana Paula
Figueiredo, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo comum
(tribunal singular), n.º 83/03.1PTVNG, pendente neste Tribunal contra o arguido Joaquim da Silva Pinto, filho de Joaquim da Silva Pinto e de Emília Aurora da Silva, de nacionalidade portuguesa, nascido
a 9 de Agosto de 1974, solteiro, com identificação fiscal
n.º 192345273, titular do bilhete de identidade n.º 10668261, com
domicílio na Rua da Cortinha, casa 1, Coimbrões, 4400 Vila Nova
de Gaia, por se encontrar acusado da prática de um crime de condução sem habilitação legal, previsto e punido pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, praticado em 16 de Maio de
2003, foi o mesmo declarado contumaz, em 3 de Novembro de 2004,
nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal.
A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do
arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a
suspensão dos termos ulteriores do processo até à sua apresentação
ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º do Código de Processo Penal; a anulabilidade
dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pelo arguido após esta declaração; a proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas, e, ainda, o
arresto da totalidade ou em parte dos seus bens, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
5 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Ana Paula
Figueiredo. — A Oficial de Justiça, Maria das Dores C. G. Araújo.
Aviso de contumácia n.º 586/2005 — AP. — A Dr.ª Ana Paula
Figueiredo, juíza de direito do 4.º Juízo Criminal do Tribunal da
Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo comum
(tribunal singular), n.º 3549/03.0TBVNG, pendente neste Tribunal
contra o arguido Hugo Samuel da Silva Batista, filho de Jorge Moreira
Batista e de Cármen da Silva Guerra Batista, nascido a 20 de Outubro de 1978, titular do bilhete de identidade n.º 11366379, com
domicílio na Rua de Manuel Almeida Rouxinol, 191-A, 2.º, A,
Madalena, Vila Nova de Gaia, por se encontrar acusado da prática
de um crime de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em 23 de Maio de
1997, por despacho de 9 de Novembro de 2004, proferido nos autos supra referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação
desta a partir daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do
Código de Processo Penal, por desistência de queixa.
11 de Novembro de 2004. — A Juíza de Direito, Ana Paula
Figueiredo. — A Oficial de Justiça, Maria das Dores C. G. Araújo.
A

1. VARA COM COMPETÊNCIA MISTA DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 587/2005 — AP. — A Dr.ª Liliana
Dias, juíza de direito da 1.ª Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo

comum (tribunal colectivo), n.º 484/03.5GAVNG, pendente neste
Tribunal contra o arguido José Paulo Ferreira de Sousa, filho de
António de Sousa e de Margarida de Oliveira Ferreira, nascido a 16
de Fevereiro de 1971, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 11185050, com domicílio na Rua de Santa Eulália, 90, Madalena,
4400 Vila Nova de Gaia, por se encontrar acusado da prática de um
crime de furto qualificado, previsto e punido pelos artigos 203.º, n.º 1,
e 204.º, n.º 2, alínea e), com referência ao artigo 202.º, alínea d),
todos do Código Penal, praticado em 23 de Março de 2003, foi o
mesmo declarado contumaz, em 21 de Outubro de 2004, nos termos
do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo ou
com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até à sua apresentação ou detenção, sem
prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º do
Código de Processo Penal; a anulabilidade dos negócios jurídicos de
natureza patrimonial celebrados pelo arguido após esta declaração; a
proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto
de autoridades públicas, e, ainda, o arresto da totalidade ou em parte
dos seus bens, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
26 de Outubro de 2004. — A Juíza de Direito, Liliana Dias. —
A Oficial de Justiça, Margarida Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 588/2005 — AP. — A Dr.ª Liliana
Dias, juíza de direito da 1.ª Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo
comum (tribunal colectivo), n.º 1681/97.6TAVNG-A, pendente neste
Tribunal contra o arguido Miguel Rui de Sá e Silva, filho de Fernando
Jorge da Silva e de Laura Amélia Vieira de Sá e Silva, nascido a 9 de
Agosto de 1952, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 2736677,
com domicílio na Rua do Comércio do Porto, 50, rés-do-chão, esquerdo, 4445-000 Ermesinde, por se encontrar acusado da prática
de um crime de abuso de confiança, previsto e punido pelo
artigo 205.º do Código Penal, praticado em 1 de Julho de 1994, por
despacho de 20 de Outubro de 2004, proferido nos autos supra referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir
daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por apresentação.
27 de Outubro de 2004. — A Juíza de Direito, Liliana Dias. —
O Oficial de Justiça, Francisco Valente.

2. A VARA COM COMPETÊNCIA MISTA DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso de contumácia n.º 589/2005 — AP. — A Dr.ª Rosário
Martins, juíza de direito da 2.ª Vara com Competência Mista do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no processo comum (tribunal colectivo), n.º 542/02.3GFVNG, pendente neste
Tribunal contra o arguido Rogério Pimentel Fonseca Maia, filho de
Martinho Pimentel Maia e de América da Silva, nascido a 9 de Abril
de 1967, na freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, solteiro,
com última residência conhecida no Bairro do Balteiro, bloco 4,
entrada 2, 1.º, esquerdo, Vilar de Andorinho, 4430 Vila Nova de Gaia,
por se encontrar acusado da prática de um crime de roubo, previsto
e punido pelos artigos 210.º, n.os 1 e 2, alínea b), e 204.º, n.os 2,
alínea f), e 4, do Código Penal, praticado em 18 de Julho de 2002,
foi o mesmo declarado contumaz, em 8 de Julho de 2004, nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de
contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo
ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos
termos ulteriores do processo até à sua apresentação ou detenção,
sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do
artigo 320.º do Código de Processo Penal, e a proibição de obter
bilhete de identidade, passaporte e carta de condução e respectivas
renovações, bem como obter outros documentos, certidões ou registos junto de autoridades ou serviços públicos.
25 de Outubro de 2004. — A Juíza de Direito, Rosário Martins. —
A Oficial de Justiça, Maria Odete Taveira.
Aviso de contumácia n.º 590/2005 — AP. — O Dr. João Pedro
Nunes Maldonado, juiz de direito da 2.ª Vara com Competência Mista
do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia, faz saber que no
processo comum (tribunal colectivo), n.º 343/02.9GDVNG, pendente neste Tribunal contra o arguido Telmo Ricardo Ferreira Paiva,
filho de João Manuel Moreira Paiva e de Maria Eugénia Ferreira
Guedes, de nacionalidade portuguesa, nascido a 1 de Junho de 1983,
solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12555207, com domicí-

